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Z listów Moznta 

„Komponowanie j<'sl moją jed~ną radoicią i jed~ną 
namiętnością." 

tl0.:\.1777) 

,,Nie mogę w,yraz.ić swoich m~:śli i ucz.tić wierszami 
lub i.Jarwami, bo nie jestem ani poetą, ani malarz.em. 
Ale mogę uczynić to dźwiękami, ponieważ. jestem 
mu-z8k;em.'' 
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MOZART - WIEUU KOMPOZYTOR OPEROWY 

Nie wiadomo, co bardziej należ9 podziwiać 
u Mozarta: cz9 niezw9kłą wszechstronnoś1.. 

talentu, cz9 wręcz fantastyczną łatwość i bujność 
inwencji twórczej. Nie ma bowiem gatunku muzyki, 
w ramach którego nie pozostawiłb9 Mozart dzieł 
o wielkiej wartości, ilości t9ch dzieł zdumiewa tym 
więcej, gdy przgpominam9 sobie, że kCJmpoz9tor 
ż9ł zaledwie lat 37. 
Wgstarcz9 w9!1lienić 20 oper, ponad 40 s9mfonii, 
50 z_gór~ ~oncertów na różne instrument9, 17 mszy, 
wśrod mcu zaś słynne ,.Requiem", całą masę dziel 
k?me~aln9ch, s.oi_iaty fortepianowe i skrz9pcowe, 
p1eśm oraz mme1sze utwory solowe i orkiestralne. 
To ogromne. dzieło mogło h!Jć realizowane w cią
S' ' iak krótkiego życia także i dlatego, że geniusz 
twórczy _Mozarta rozwinął się wvjątkowo wcześnie. 
Znamy bowi.em wielu kompoz9toróm, którzy swą 
tll.'?~czą ~•ar1erę rozpoCz!Jnali już we wczesnym 
dz1c1ńst?'1e, lecz bez wątpienia Mozart był wśród 
wsz9stk1ch tyc1! .,cudownych dzieci" największyn: 
tenomenem. 
Jako sześcioletni chłopif'..; skomponował pierwszy 
koncert fortepianow9 z orkiestrą, utrwalać w nu
tach ów utwÓi" musiał jeszcze jego ojciec, mając 
lat osiem napisał symfonię, a w wieku lat dwunastu 
był już autort...ill opery „La finta semplice". Licząc 
za~ Int czternaście, ukończył Mozart, rok zreszt11 
zaledwie trwające, studia kontrapunktu i kompo
ą1cji pod kierunkiem wielkiego kompozytora Padre 
Martiniego i był już w pełni dojrzałym twórcą. 
W przebogatym dorobku artystvcznym Mozarta naj
więks2e bodaj znaczenia dla ogólnego rozwoju mu
zyki cur<>pejsMej miała jego twórczość operowa. 
Pierwsze młodzie ii cze opery .Mozarta p .:>siadały 
)eszcze tradycyjną bndowę i utrzymane bgły w sty-

3 

lu wirtuozowskich oper tdoskich królujących w tvm 
czasie niepodzielnie w całej niemal Europie. 
Oczywiście, musiał tu wywrz.::ć swój wpłgw dłuższu 
pobyt Mozarta we Włoszech oraz studia u Padr~ 
Martiniego. Później jednak w Parpżu miał Mozart 
moż!lość obs~r01owania słynnej walki międz; fran
cuską O!lerą seria, a wło$ką operą komiczną, wal
ki w•mej w M.storii pod na7wą „sporu giuckistórn 
i piccinistóm" od nazwisk kompozutoró·JJ repre
zentujących obgdwa przeciwne kierunki. 
Ideału gJ.Jszone przez Glucka, którg domagnł się 
pogłębienia dramatgcznego wyrazu w muztJCe op0-
rowej oraz wpnegnięcia muzgk! w służbę słoma 
i akcji scenicznej zepchniętej, w obliczonych głów
nie na ;uirtuo:.;owski popis śpiewaków, w oper.~ch 
włos:hich całkowicie na drugi plan, wymarły ni~

zwykk silny mpływ na twórczo~·; Mozarta. Wgciąg
r.ął 1.m k:::nsekmcncje Z'.lróruno z postulatów Gl1 ~ :.. k-:, 
jak też z teorii jego przeciwnikóm, jcdnocz~c 
w swej twórczości wymagania obu kieruulrów i wg
.l:craczając przg t9m daleko poza zamierzenia ich 
zrnolenników. Nie zatracając nic z włoskiej ruelu
dyjf!.')Ści i wdzięku, podporządkował Mozart muzakę 
akcji scenicznej, jak tego chciał Gluck. Położy 
wielki nacisk na muzyczną charaktergstkę sytuacji 
postaci, które nawet w scenach zec;połowgch ;:;u
chowują u niego swoje ind9widualne cechy. Wzbo
gacił też ogromnie partif: orkiestrowe ogra;1iczone 
przedtem jedpnie do roli akompani:..mentu. 
Jednym z wielu nowatorskich osiągnięć Mozarta 
było przeniesienie '.ta grunt operg buffo, cz;yli ko
micznej, pewnych elementów oper9 seria, aby wy
mienić choćb~ wirtuozowską popisowość partii so
lc:!Jych czg kunsztowną konstrukcję scen zespo
łowych. Przykładem tego jest chociażby mistr.ww
ski kwartet z II aktu opery „Upro1uadzenie z Seraju", 
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kwiutt:t z „Cosi fan tutte" CZ.Y sekstet oraz wspa
niały finał III aktu w „ Weseltt Figara" 
W szeregu zaś Mozartuwsklch oper komiczn!JCh du 
11ajwspaoialszgd1 tt ą1dzieł należy bezsprzt-cznit 
„Cosi fan tutte ossia La scuola <legli amanti", Ct. 

w przetłumac..:zeniu na polski znacz!:JłOb!:J „Tak CZlJ· 

nią wszystkie, czyli Szkoła kochanków". Na sce
nach pojawia się ona rzadziej znacznie, niż „W e
sele Figara" czy „Uprowadzenie z Seraju", nie wy· 
nika to wszakże z mnkjszej jego wartości, ale ra
czej z ogromnych trudności wykonawczych. 
To dużych rozmiarów dzieło n.:irodziło się w tem
pie zaiste błyskawicznym. Zamówione pod koniec 
roku 1789 przez samego Cesarza Austrii Józefa Il 
już 26 stycznia 1790 weszło na scenę Wiedeńskiego 
Te::tru Dworskiego, wykonane jak na1'<1.zywał ów
czesny obyczaj pod batutą kompozytora. W tym 
samym sezonie powtórzone p~zez Mozarta dziesięć 
razy, co w tamtych czasach świadczyło o dużym 
s;ikcesie. 
Bo też jest „Cosi fan tutte" operą buffo najczystszej 
wod9 - zarazem jednak każda aria czy scena ze
społowa jest tu prawdziw!Jm klejnotem kompozy
torskiego geniuszu, maestri<. w subtełuym malowa
niu muzycznymi środkami t:harakterów występują
cgch postaci sięga szczytów a i libretto Lorenza 

· da Ponte, mimo niektórgc!.i nieprawdopodobnych 
sytuacji (co jednak należało pe trosze do konwencji 
tego gatunku sztuki) należy do najlepszych tekstów 
operowych swej epoki, Dlatego też po dziś dzień 
urocze to dzieło bawi i zachw9ca zarazem co bar
dziej wyrobionych widzów c~erowych w całgm kul
turaln!Jm świecie. 

Józef Kański 
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W. A. Mozart 

COSI FAN TUTTE 

Tr~ść opery 

Akt I 

D waj młodzi oficerowie Guglielmo i l~errando, 

obydwaj szczęśliwie zakochani, pod niebiosa 
wysławiają urodę, wierność oraz cnotę swoich bog
danek Fiordiligi i Dorabelli. Sceptycznie do pięk
niejszej połowy ludzkiego rodu nastawiony Don 
Alfon8o podrwiwa sobie z ich zapału i urrzymując, 
że na kobiecą wierność nigd9 nie można liczyć, 

proponuje zakład: niechaj młodzieńcy zgodzą się 

wystawić swe narzeczone na próbę, a z pewnością 
przekonają się o ich niestałości. Ferrando i Gu
glielmo pewni uczuć obu dziewcząt - chętnie 

zakład przyjm u ją. 
Don Alfonso przystępuje do wprowadzenia w życic 
zamierzonego planu. Przybywa on do domu Fior
diligi i Dorabelli ab_y je zawiadomić, że ich narze
czeni otrzymali rozkaz natychmiastowego stawienia 
się w wojsku, które właśnie w~irusza na wojnę. 

Dziewczęta są zrozpaczone i gdy zjawia się Gu
glielmo i Forrando, nasLępuje scena pożegnania 

ujęta przez Mozarta w formie wspan: _tego kwintetu. 
Obydwaj młodzieńcy odjechali (pozornie) - bogdan
ki ich jednak z oburzeniem odrzucają radę swej 
pokojowej Despin9, abv w innym towarzystwie po
s:.mkałv niec::i pociech9 i rozrywki. Don Alfonso 
tedy postanawia im owo towarzystwo narzucić 

i przekupiwsz!J uprzednio Despinę, wprowadza civ 
ich domu wielce przystojnych i bogatych ni to 
Turków, ni to Wołochów, którzy z miejsca poc,1;y -
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nają za!ecać się <lu Fiordiligi i Dora!:..eIH. Obu 
siostrom nie przychodzi, oczywiście, do głm~1y, iż 
rzel~omi Turcy, to po prostu Ferrando i Guglitimo, 
z któr:.;~h Imżdy w przebraniu znieca si~ ,fo r1arze
czonej swego przJJjaciela, aby w ten sposób wy
próbować jej stałość i wierność. 
Fiordiligi i Dorabella wychodzą jednak ~myoięsko 
z !"j pierwszej próhg. 
Nie jest w stanie wzruszyć dziewcząt nawet fakt, 
że obaj egzotyczni goście zrozpaczeni ich ni ~czu
lością, m. ich oczach zażgwają truciznę, której sku
tek - jak 8twierdza prz!JL1:1ły lekarz (czyli m rzec:ąJ
wistości ... przebrana Despina) - ~niwecz!Jć może 
pono tylko ... pocał•rnek. 

Akt Il 

O bie sio~trp ulegeją wres.:cie gorącym !lamo
wom oraz miłosngm za?;lęciom egzotgczntJch 

„przubyszy" i oetatecznie nawet - zgadzają się ich 
poślubić. 

Perrando J Guglklmo sq oczywiście uozpac7ieni 
nie•.viernością S'!J!JCh bogdanek, lecz Don Alfonso 
pociesza ich, że Fiordiligi i Dorahella nie są w 
gruncie rzec:ty gorsze od innych, bowiem „c os i 
fa n tu t : c" - tak czynią wszystkie. 
Następuje scena ślubu Fiordiligi i Dorabelli z Tur
kami, któi·ego •1dziela przebrana za notariusza Des
pina. Młodzieńcy znikają na chwilę hg pojawić się 
już ja !{o Guglielmo i Ferra.udo „zwolnieni nagle" 
z obowiązków wojowanil'I. 
Czynią oni, oczywiście gorzkie wyrzutg swym u;iełce 
skonfundowangrn nnr1eczonym, lecz znowu Don 
·.lfonso uspokaja ich wzburzenie i ws;;l:Jstko kończy 
15ię szczęśliwie. 

J.K. 

7 

Z listów Mozarta 

„Zaz.drosz.cz.ę t)}m wsz)Jsthim, kt.órz)J pfaz.ą oper)). 
Plakałb))m słuchając arii opero:oej... Pragnienie 
napisania oper)} jest lflOją idee fi.re." 

(27.II.1778) 

„Bez.względnie trz.ebu, żeb)) w operz.e poezja b))ła 
posłuszną córką muz)Jki." 

...... (13.X.1781) 
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